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את מכירים במדינהUnionsכולנו הרפואה בתי את משבית הרופאים של העובדים וועד למשל, בארץ עובדים. וועדי -
במשך חודשים ארוכים.

בשנת ע"ה, קייזן זלמן הרב השלוחים זקן נפטר השחיטה1953השבוע באומנות לעסוק רצה הוא לקליבלנד בא כשהוא
בעיר, להפתעתו הוא גילה שבקליבלנד לשוחטים יש גם ועד עובדים חזק מאוד.

אחד עוד להכניס רצו ולא לפרנסתם חששו השוחטים ולכן הצטמק והשוק וירד הלך כשר לבשר הביקוש תקופה באותה
שיצטרך להתפרנס מאותו שוק שהולך ופוחת.

ל- התקבל אכן והוא עבורו שנלחם אחד שוחט היחידUnionהי' השוחט הי' הוא הימים שברבות הוא שמענין מה ,
מחוץ מגיע הכשר הבשר כל מקומית, שחיטה בקליבלנד אין לשחוט הפסיק שהוא ומאז בעיר, כשר בשר ששחט והאחרון

לעיר.

אני רוצה לחלוק איתכם סיפור שהוא סיפר לי.

את לעזוב רשאים המלחמה בזמן לרוסי' שברחו פולין אזרחי שכל לפולין, רוסי' בין הסכם הי' השני' מלחה"ע אחרי מיד
רוסי' ולחזור לארץ מולדתם - פולין.

עוסק או תורה, מלמד שנתפס מי כל לחוק, מחוץ אל הדת את שהוציא קומוניסטי שלטון תחת היתה רוסי' תקופה באותה
בשחיטה כשרה, עושה ברית מילה, או כל התנהגות דתית אחרת הי' נידון לעשרות שנים במחנות העבודה בסיביר.

שמסרו חב"ד חסידי גדול. אחד כלא בית היתה בעצם המועצות ברית כל רוסי', את לעזוב יכל לא אדם שום לזה ובנוסף
או סוכה כשרות, שבת, שמירת של בנושא זה אם מאוד, סבלו משפחותיהם ובני הם היהדות, גחלת שמירת על נפשם את

כל מצוה אחרת.

החליטו הם הזאת, ההזדמנות את לנצל החליטו הם רוסי', את לעזוב יכולים פולין שאזרחי הזה ההסכם על שמעו כשהם
תחת ההיא בתקופה עצומה סכנה היתה שזאת כמובן פולין. אזרחי בתור רוסי' את ולצאת פולניים פספורטים לזייף

שלטונו העריץ של סטאלין.

ובנוסף סודות בסודי להשמר חייב הי' זה אותו, להבין בכלל מסוגלים לא החופש בארצות היום שגרים שאנחנו פחד זהו
השמות תמיד לא כי מדי יותר יבדקו שלא גבול ושומרי הפספורטים, את שינפיקו פקידים לשחד צריכים היו לזה

והתמונות התאימו וכו' וכו', אין ספור פרטים. ואכן מאות משפחות של חסידי חב"ד יצאו מרוסי' באותה תקופה.

לא עצמה היא הצער למרבה שרה", "מומע לה קראו קייזן, הרב של אמו היתה ההברחה של המערכת בראש שעמד מי
הספיקה לעזוב את רוסי' בזמן, היא נאסרה ונפטרה בכלא הרוסי.

הרב אל בא פוטרפס מענדל ר' בשם חסיד הגבול, את להבריח בשביל כסף הרבה צריכים היו החסידים ימים באותם
יצאו כשהם הכסף את לו יחזירו חב"ד שחסידי הבטיח והוא הזה המבצע עבור כסף להלוות בא שהוא לו ואמר קייזן

מרוסי' ויבואו לארצות הברית. 

לו הלוה אכן קייזן את500הרב שמאשר פתק בכתב לו שיתן ביקש אבל בבריה"מ, ועוד ימים באותם עצום סכום ,$

א



הלוה קייזן רב שה בזה מאשר שהוא לו וכתב מהעיתון נייר חתיכת קרע מענדל ר' עיתון, מונח הי' השלחן על ההלוואה.
$ וחתם את שמו.500לו 

אמו (כמו מענדל ר' אבל הברית, לארצות הגיעו ולבסוף מזויף פספורט עם רוסי' את עזבו וילדיו אשתו עם קייזן הרב
הבולשת ידי על נתפס הוא וגם יהודים, שיותר כמה להציל ניסה שהוא היות רוסי' את לעזוב הספיק לא קייזן) הרב של

הרוסית וישב בכלא שנים רבות.

בשנת1965בשנת מרוסי', יצא סוכ"ס והוא1975הוא רוסי', יהודי עבור כסף לאסוף כדי לקליבלנד בא מענדל ר'
שלשים שלפני זוכר אתה מענדל, לר' ואמר מקומט קטן נייר הוציא קייזן הרב ואז קייזן, הרב עם להפגש שמח כמובן

לך הלוותי ברוסי' בזמנו500שנה יכול הייתי לו לו ואמר הסיפור את זכר מענדל ר' חזרה, אותם קבלתי לא ועדיין $
$ ואז אולי היינו יכולים להציל עוד יהודים, ובזה הסתיימה השיחה.1000הייתי לוקח ממך 

שוב והלה קייזן, הרב עם נפגש שוב והוא רוסי', יהודי עבור כסף לאסוף כדי לקליבלנד שוב בא מענדל ור' שנה עברה
מכיסו הוציא מענדל ר' הפעם להחזיר!! צריך הלוואה מענדל, לר' ואמר הוסיף והוא ההלוואה על לו הזכיר 500$פעם

והעבירם לידיו של הרב קייזן, וזה החזיר לו את ה"שטר" את אותו פתק מקומט שוהא שמר במשך יותר משלשים שנה.

לר' זה את והחזיר משלו נכבד כסף סכום עוד הוסיף ז"ע שקיבל הללו דולר מאות החמש את נטל קייזן הרב לאח"ז
...תרומהמענדל והפעם בתור 

שגם הנביא אליהו על קוראים אנו ובהפטרה קנאי, שהי' פנחס על קוראים אנו בפרשה "קנאים" על קוראים אנו השבוע
הוא קינא לאלוקיו.

נותן "הנני הקנאות: מעשה על משבח הקב"ה פנחס את שונה, היתה המקרים לשני הקב"ה של שהתגובה הוא שמענין מה
תחתיו, הנביא אלישע את שימנה אומר הקב"ה הנביא לאליהו משא"כ כהן. בתור אותו וממנה שלום" בריתי את לו

בעצם הקב"ה שחרר אותו מתפקידו בתור נביא.

לכאורה לא מובן מדוע פנחס קבל ברכות, כהונה ואריכות ימים, ואילו אליהו פוטר מתפקידו.

בני את להציל וכדי ישראל בעם מגפה שיש ראה פנחס הקנאות. של המטרה היתה מה הוא לאליהו פנחס בין ההבדל
ולא ישראל בני מעל חמתי את "השיב המגפה את לעצור כדי נפש מסירות על והלך בסכנה חייו את העמיד הוא ישראל

).390כליתי גו'". (ראה לקו"ש חלק ח"י ע' 

שבני כך על הקב"ה בפני ומחה במערה התחבא סיני להר ברח הוא הקב"ה, של לכבודו דאג זאת לעומת הנביא אליהו
ישראל לא מקיימים את התורה, הפסיקו לעשות ברית מילה וכו'. 

אמר הבן... כבוד ולא האב כבוד תבע "אליהו בא לפרשת המכילתא ובלשון להקב"ה. דאג אליהו ישראל לבני דאג פנחס
(תו"מ אחר. מיהודי להם שאיכפת אלו את ישראל בני עבור "שקנאים" אלו את אוהב הקב"ה בנבואתך", אפשי אי לו

).78ח"ו ע' 

יהודי להציל כדי נפשם את ומסרו בסכנה חייהם את העמידו הם פנחס, של סוג מאותו "קנאים" היו ואמו קייזן הרב
אחר, קנאות כזאת הקב"ה אוהב, ואדם כזה לא רק שהוא אהוב על הקב"ה אלא הוא גם אהוב על הבריות.

ב


